Van Nispen Administratiekantoor
Zoekt
Biedt
Profiel
Functie

: administratief medewerker m/v
: zelfstandige functie voor 16-24 uur per week
: kennis van Exact, Word en Excel
: verzorgen boekhoudingen, jaarrekeningen
Sollicitaties richten aan Ed van Nispen
ed@nispenbv.nl
Palestrinalaan 14, 3723 KN Bilthoven
T 030-2287122 / 06-54667493

Groenekanse Imkers steken de
koppen opnieuw bij elkaar
door Frank Klok
De Groenekanse Imkers zijn al enige tijd bezig hun bijenvolken beter te wapenen
tegen de wereldwijd om zich heen grijpende verdwijnziekte (zie ook een eerder
artikel in de Vierklank van 20 januari 2010).
Bijen vormen een essentiële schakel in de
bevruchting van planten en bomen. Zonder
bijen geen groente en fruit! Hoewel de oorzaken van de verdwijnziekte nog niet éénduidig vastgesteld zijn is wel duidelijk dat
naarmate de bijenvolken gezonder zijn ze
meer weerstand tegen de ziekte hebben.
Biodiversiteit
Daarom wachten de Imkers niet langer en
werken aan concrete maatregelen om de
omgeving voor bijen (en hommels) zo optimaal mogelijk in te richten. Dit jaar is het
ook het jaar van de biodiversiteit en de
doelstellingen daarvan blijken, niet toevallig, goed te sporen met de eisen die bijen
stellen aan hun omgeving. Een stevige duw
in de rug ervaren de Imkers daarnaast van
de gemeentepolitiek. Alle partijen hebben
immers groen en duurzaamheid hoog in het
vaandel staan.

VOORJAARS-ACTIE!

Aftrap
De Imkergroep organiseert dit jaar, samen
met het Groenekans Landschap, een baaierd aan activiteiten om meer bijvriendelijke bloemen, planten en bomen in openbaar
groen, tuinen en akkerranden in Groenekan
en omgeving te verwezenlijken. Een schouw
van de mogelijkheden in Groenekan (gezien
door de ogen van de bij) heeft inmiddels een
lijst met locaties en plantsuggesties opgeleverd. De aftrap voor deze bijvriendelijke
activiteiten valt samen met de afronding
van de onderhoudswerkzaamheden in Bos
Voordaan, aanstaande zaterdag, 27 maart.
Demissionair wethouder Arie Jan Ditewig,
die als portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening ook de Bij nauw aan het hart gebakken
ligt, zal daar dan omstreeks 10.00 uur een
groot aantal bollen poten. Om die werkzaamheden in goede banen te leiden zal hij
daarbij ondersteund worden door het Groe-

Themadagen Stichting
Bodhisattva
Op de zaterdagen 27 maart en 17 april verzorgt de Stichting Bodhisattva
themadagen, welke dit jaar in het teken staan van Guru Padmasambhava. De
themadagen worden gehouden in Huize Het Oosten, Rubenslaan 1, te Bilthoven
van 10.00 tot 16.00 uur en staan onder leiding van Mevrouw Dorien Quik.

De eerste indruk krijgt u bij de voordeur!

Een nieuw voorjaar.
Tijd voor een nieuwe
DEURMAT!
Een cocosmat of loopschoon-Coralmat
maakt een verzorgde indruk.
Van 25 maart tot en met 17 april uw nieuwe
mat gratis pasgesneden.

Tijdens themadagen worden Grote Meesters
van het boeddhisme nader bestudeerd. Zij
zijn het die na Boeddha Shakyamoeni - de
grondlegger van het boeddhisme - deze filosofie steeds weer opnieuw impulsen hebben
gegeven waardoor de kracht, de oprechtheid
en de werking van de geest zich konden
verdiepen. Door de leer van deze Wijzen
te bestuderen zullen vele bijzondere aspecten van de geest weer naar voren komen.
Padmasambhava is een van de grootste en
meest intrigerende meesters uit het boeddhisme. Hij wordt in Tibet ‘Guru Rinpoche’
genoemd en daarnaast wordt vaak naar hem
verwezen als ‘de tweede Boedha’. Hij werd
geboren in de achtste eeuw na Christus als
een emanatie van boeddha Amitabha.

Let op: woensdags gesloten!

Dorpsweg 76-78 • Maartensdijk • tel. (0346) 212219
Kijk ook op onze website: www.cgvanwoudenberg.nl

Krentenstollen
voor Roemenie
Er wordt een krentenstollenactie georganiseerd
door de Hersteld Hervormde kerk in Maartensdijk.
De netto opbrengst is bestemd voor een kamertrainingsproject in Roemenië.
De stollen (van Bakker Bos) kosten 6,20 euro per
stuk (750 gr.) en 3,70 euro voor de kleinere van 400
gram. De stollen zijn te bestellen t/m 26 maart per
email adres arie91-vonk@hotmail.com of
k.van.woudenberg @hetnet.nl.

Monnik
Uiteindelijk koos hij ervoor om monnik
te worden waardoor hij zich nog intenser
met Boeddha Shakyamoeni verbond. Padmasambhava bleek een bijzonder onconventionele kijk te hebben op de gevestigde
orde waardoor zich een groep van volge-

lingen om hem heen verzamelden. Onder
hen bevond zich Yeshe Tsogyal, die zijn
belangrijkste spirituele partner was en zijn
biografie schreef. De leer van Guru Padmasambhava werd stukje bij beetje teruggevonden daar hij zijn geschriften, waaronder
het Tibetaans dodenboek, verborg. Hij vond
de mensheid nog niet rijp om deze subtiele
leer te doorgronden maar op het moment dát
iemand zijn leer terugvond zou dit het juiste
moment zijn!
Manifestatie
Op deze themadagen wordt steeds een stuk
van zijn leven nader bekeken en de geestelijke rijkdom daarvan belicht aan de hand van
zijn acht meest bekende manifestatievormen
en door stukken van zijn onderricht en zijn
mantra, die uit twaalf lettergrepen bestaan,
te bestuderen. Voor nadere informatie of
aanmelding kan contact worden opgenomen
met het secretariaat, tel: 06 28373039 of via
info@stichtingbodhisattva.eu. Ook kan de
website www.stichtingbodhisattva.eu worden geraadpleegd.

Bij met stuifmeel zet de landing in.
nekans landschap, de Stichting Brigida en
de Dorpsraad van Groenekan. Aansluitend
zullen in de voortuin van de boerderij aan
de Groenekanseweg op nr. 62 hoogstam
fruitbomen geplant worden. Daarmee wordt
en passent ook bijgedragen aan herstel van
de historische hoogstamboomgaard die op
die plaats ruim 100 jaar geleden werd aangelegd.
Advies
Groenekanners die hun tuinen bijvriendelijker zouden willen inrichten of wellicht
een stuk grond beschikbaar willen stellen
voor beplanting met bijvriendelijke bloemen, planten en/of bomen kunnen daarvoor
advies inwinnen door naam, telefoonnummer, emailadres en woonadres te sturen naar:
debijenwij@gmail.com.

Activiteiten
bij WVT
Danceparty
Op zaterdag 27 maart organiseert WVT
voor tieners van 12 tot 16 jaar een ‘danceparty’ met horror-style aankleding. Tussen
20.00 en 22.30 uur kun je uit dak gaan op
de nieuwste muziek of lekker chillen in
de relaxhoek. Entree bedraagt € 1,50 per
persoon.
Palmpaas maken
Met en voor kinderen in de basisschoolleeftijd wordt op zaterdagochtend 27
maart van 10.00 tot 11.30 uur een mooie
‘Palmpaas’ gemaakt met allemaal lekkere
(snoep-)dingen eraan. Kosten: € 3,- per
persoon. Graag van tevoren aanmelden.
Bridgedrive
Vrijdag 26 maart houdt WVT een bridgedrive voor beginners en gevorderden.
Aanvang 19.30 uur. Aanmelden kan (telefonisch) t/m 23 maart. Kosten: € 1,50
(leden) en € 2,- (niet-leden).
Meer informatie is verkrijgbaar op 030
2284973, info@vvsowvt.nl of www.
vvsowvt.nl

AGM Limburgse vlaaienactie
Pasen komt al snel dichterbij, en dat betekent
dat het tijd wordt voor vlaai! Al meer dan
25 jaar organiseert Scouting Agger Martini
Groep de vlaaienactie met Pasen. Ook dit
jaar gaan de scouts van Scoutinggroep AMG
uit Maartensdijk weer langs de deuren om
uw bestelling op te nemen. Deze vlaaienactie
is bedoeld voor de inwoners van Maartensdijk, Groenekan, Westbroek en Hollandsche
Rading. Natuurlijk is het ook leuk een vlaai
cadeau te geven met Pasen aan bijvoorbeeld;
vrienden, familie, kennissen of de buren. Op
goede vrijdag 2 april worden de vlaaien bij
u thuis bezorgd

De bestelde stollen kunnen 2 april tussen 12.00 en
16.00 uur en op 3 april tussen 9.00 en 15.00 uur
worden afgehaald bij de fam. Vonk Noordegraaf,
Nachtegaallaan 47 of bij de fam. van Woudenberg
Dorpsweg 78. Vooraf het gewenste afhaaladres De vlaaien zijn te verkrijgen in 5 soorten:
vermelden s.v.p.
kersenvlaai, rijstevlaai, gemengde vruchtenvlaai, de (Romagnola) appel de luxe vlaai

en de speciale pudding-kruimel vlaai. Deze
Limburgse vlaaien hebben een doorsnede
van 30 cm en kosten slechts € 8,00 per stuk
en u hoeft pas te betalen bij aflevering.
De vlaaien zijn ook telefonisch te bestellen.

Bel de vlaaienlijn (voice-mail) 0346-214074
of vul het bestelformulier in en leveren deze
bij Kapper Stevens of de Stomerij op het
Maertensplein in. Bestellen kan tot dinsdag
30 maart 2010.

Bestelformulier Vlaaienactie 2010*

Soort Vlaai

Naam:

Kersen

Straat:

Rijst

Huisnr.

Gemende vruchten

Postcode:

Appel de Luxe

Plaats :

Pudding Kruimel

* Deze lijst inleveren bij Kapper Stevens of de Stomerij

Aantal

